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PARÍŽ –  TO  NAJ  ZA  3  DNI! 

     
Najkrajšie a najromantickejšie mesto – aj tak je nazývaný  Paríž. Táto metropola ležiaca na rieke Seina sa stala 

pomyselným hlavným mestom romantiky, histórie, kultúry, gurmánstva a módy. Niet divu, keď sa pýši veľkolepými 
bulvármi, svetoznámymi pamiatkami a kosmopolitnou atmosférou.... 

TERMÍN:  
Pre kolektív termín podľa požiadavky 

CENA:  185 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod v dopoludňajších hodinách, tranzit cez ČR/Rakúsko a Nemecko s pravidelnými prestávkami 

2.deň: po príchode do Paríža prehliadka – Trocadéro, Eiffelova veža, Invalidovňa s hrobkou Napoleona a múzeom, 

Musée d´Orsay, vyhliadková plavba po Seine, Champs Elysées, Víťazný oblúk, ubytovanie 

3.deň: raňajky, návšteva zámku Versailles a jeho záhrad, popoludní moderná štvrť La Defénse, Montmartre – Sacre 

Coeur s výnimočným pohľadom na Paríž, štvrť umelcov, Pigalle, Moulin Rouge, možnosť večere, návrat na hotel 

4.deň: raňajky, Latinská štvrť, Pantheon, Luxemburské záhrady, Sorbonna, ostrov Cité s katedrálou Notre Dame 

a Justičným palácom, Centre Pompidou, možnosť obeda, Louvre, záhrady Tuileries, place de la Concorde, večer od-

chod na Slovensko 

5.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách 

 
Paríž je nazývaný aj mestom múzeí. Tou najpreslávenejšou je galéria Louvre s najznámejším obrazom Mona Lisa od Leonarda 

Da Vinciho, okrem tohto skvostu tu môžete obdivovať umenie od starovekého Egypta, cez Antiku až po novovek. Druhé veľmi 

známe múzeum je Musée D´Orsay, ktoré ponúka slávnu zbierku francúzskych impresionistov. Nachádza sa v budove bývalej 

železničnej stanice, ktorá bola v roku 1973 prehlásená za národnú pamiatku. 

Pre romantické duše ponúka Paríž veľké lákadlo v podobe plavby po Seine. Z lode sa vám naskytne netradičný pohľad na slávne 

parížske pamiatky. Veľmi pôsobivá je katedrála Notre Dame, ktorá stojí na ostrove a patrí medzi skvosty stredovekej archi-

tektúry. Kúzlo Paríža si taktiež vychutnáte pri pohľade z Eiffelovej veže  

 

Vstup zdarma pre účastníkov do 26 rokov: Louvre, Invalidovňa, Musée d´Orsay, Víťazný oblúk, Pantéon, veže 

Katedrály Notre Dame, Centre George Pompidou, zámok Versailles  

Orientačné ceny vstupov/: Louvre 12 €, Versailles - zámok 15 €, záhrady 7 €, Musée d´Orsay 9 €, plavba po Seine 

cca 6 – 11 €, Eiffel 5 – 14,50 €, Invalidovňa 9 € 

 

Pre kolektív nad 40 osôb ďalšie 2 osoby zdarma 
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